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 Länsnätverk förvaltningschefer 

 

Minnesanteckningar länsnätverk förvaltningschefer 
inom hälsa och välfärd, 2018-11-09 

1. Välkomna 

Ordförande Lenya Fröyen hälsar alla välkomna.  

2. Mötets dagordning 

Dagordningen godkänns.  

3. Förgående minnesanteckningar 

Godkänns och läggs till handlingarna.  

4. Minnesanteckningar från regionala utvecklingsgrupper (RUG) 

Godkänns och läggs till handlingarna.  

5. Samverkan vid utskrivning från slutenvård, Hans Liljeberg, 
Landstinget Dalarna 

Ett första underlag för fakturering avseende perioden september tom. oktober 
är utskickat. Vid synpunkter på fakturorna skicka det skriftligt till Barbro 
Eklund (Avesta lass). Vid frågor om personer på fakturor – hör av er till Hans 
Liljeberg. Det går nämligen inte att skicka ut personnummer tillsammans 
fakturorna (GDPR).  

Revidering av överenskommelse. Den största förändringen är att ÖK även 
omfattar psykiatrin. Diskussion om formuleringar och förtydliganden. En 
reviderad ÖK kommer att skickas ut.  

Det byts ut deltagare i arbetsgruppen, det finns dock en fördel att behålla 
deltagare som varit med i hela processen. Arbetsgruppen föreslås finnas kvar 
tom. halvårsskiftet 2019.  

Frågan om hur utskrivningarna kommer att hanteras under ”röda dagarna” vid 
jul och nyårshelgen lyftes. Några kommuner sköter kommunikationen med 
primärvården själva andra kommuner önskade en samordning.  

Beslut:  

- Överenskommelsen godkänns efter justeringar.  

- Överenskommelsen skickas ut till kommunerna och Landstinget för godkännande.  
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- Arbetsgruppen får fortsatt uppdrag tom. juni 2019.   

- Hur utskrivningarna ska hanteras under de ”röda dagarna” görs upp lokalt, men 
för att få en överblick meddela Hans senast 1 december hur ni löser det.   

6. Slutrapport: Hemsjukvården i Dalarna, Kari Jess och Åsa Bergman 
Bruhn, Högskolan Dalarna 

Rapporten är utskickad med handlingarna inför mötet. Kari och Åsa beskrev 
processen och resultaten. Diskussion utifrån redovisningen. Resurser är en 
brist. Trots detta så behöver vi se hur det går att förbättra arbetssätten. Det 
skulle vara intressant att göra en större studie och titta närmare på samtliga 
kommuner. Går det att göra en beställning via SUD? 

7. Psykisk hälsa 

Kommunal representation till RPO – regionalt programområde 
Per Söderberg har gjort ett bildspel som förklarar hur Nationella 
programområden (NPO), Sjukvårdsregionala programområden (RPO) och 
Lokala programområden (LPO) förhåller sig till varandra. Det finns önskemål 
om att utse en kommunal representant för RPO Psykisk hälsa.  

Frågan kommer att lyftas på kommunernas möte den 23 november.  

Beslut:  Kommunerna återkommer med en representant.  

Presentation projektledare inflytande- och delaktighetsprojektet.   
Therese Olsson har påbörjat sitt uppdrag som projektledare för inflytande – 
och delaktighetsprojektet. Ett projekt som finanserias av PRIO-medel och 
pågår fram till december 2019.  

Lägesrapport ungdomshälsan: Mona Westman, Landstinget 
Dalarna 

Arbetet fortsätter och överenskommelsen är under bearbetning. 
Referensgrupperna (RUG barn och unga samt RUG Funkis) ska lämna 
synpunkter innan den godkänns i förvaltningschefsnätverket.  

Förvaltningschefsnätverket vill ha kontinuerlig återkoppling om hur arbetet 
med ungdomshälsan går.  

Bilder bifogas till anteckningarna.  

8. Missbruk 

Slutrapport: uppdrag barn och unga riskbruk, missbruk, 
beroende. Sten Eriksson, Region Dalarna 

Lyfts till nästa möte.  

Återkoppling från möte om missbruksvården i Dalarna.  
Bra och konstruktivt möte, där både kommunerna och Landstinget fick lyfta 
fram synpunkter. Ett förslag om en flödesanalys är ett resultat från 
diskussionen, förslaget är bifogat med handlingarna inför mötet.  

Mats Carlsson från Landstinget beskriver beroendevården.  

Beslut: RUG missbruk får i uppdrag att göra en flödesanalys enligt utskickat förslag.   

Lägesrapport Tillnyktringsplatser  
Ombyggnationen och rekrytering av personal pågår. Förhoppningen är att 
LOB-platserna/Tillnyktringsplatserna ska vara i gång under första kvartalet 
2019.  
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LOB-rutiner 
Beslut: LOB-rutinerna godkänns.  

9. Länsgemensamt vård- och omsorgsprogram för personer med 
demenssjukdom i Dalarna, Björn Lennhed, Landstinget Dalarna.  

Björn Lennhed beskriver hur processen med revideringen av programmet gått 
till. Arbetsgruppen tillsattes av RUG Äldre.  

Eftersom programmet inte fanns med handlingarna så kunde det inte 
godkännas. Programmet lades ut under mötet så alla har chansen att läsa och 
återkomma med synpunkter till Helena. Inkommer inga synpunkter så 
godkänner AU planen den 28 november.  

Beslut:  

- Beslut fattas av AU:s möte den 28 november.   

10. Riktlinjer för riskbedömning av munhälsa enligt ROAG 

Riktlinjerna var utskickade med handlingarna och det finns chans att lämna 
synpunkter på materialet. Riktlinjerna lyfts för beslut på nästa 
förvaltningschefsnätverk 14 december. Eventuella synpunkter på riktlinjerna 
skickas till Helena innan dess.  

11. Hälsa och välfärd efter 2019 

AU har tagit fram ett förslag på en struktur som diskuterades. Förslaget att 
redan nu peka ut temaområden godkändes inte, utan det är något som behöver 
arbetas fram senare i processen. De olika nivåerna – med länschefsnätverk, 
styrgrupper och arbetsgrupper godkändes och Helena får i uppdrag att utveckla 
en beskrivning av dessa.  

Inga annonser ligger ute, det finns ett förslag att förlänga utvecklingsledarnas 
uppdrag under första halvåret 2019 (de som inte automatiskt går över). 
Diskussioner pågår med de utvecklingsledare som det gäller.   

Det finns förslag på ekonomiska avtal för att finanseria verksamheten. Dessa 
skickas ut till kommunadresserna för fortsatt behandling. Den ekonomiska 
fördelningen mellan kommunerna grundar sig i befolkningssiffrorna 1 
november 2017. Dessa delades ut under mötet.  

Beslut:  

- Falu kommun får frågan om de kan tänka sig att förslag avtalen med Region 
Dalarna, under första halvan av 2019.  

- Nuvarande regionala utvecklingsgrupper fortsätter fram till halvårsskiftet 2019.  

- Ekonomiska avtal för finansieringen av verksamheten skickas ut till alla för beslut.  

12. Samordnare till kvinnofridssatsningen 

Förslaget är att Landstinget går in med en tjänst på 25 % och att Borlänge 
kommun avsätter en person på 50 %. Dessa ska samarbeta och arbeta utifrån 
en inventering beskriva ett möjligt uppdrag. 
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13. Möten under 2019 

8 8 februari 30 augusti 

15 mars 4 oktober 

12 april 8 november  

17 maj 13 december 

14. Information  

Nya nära vården 
Bildspel bifogas till anteckningarna, en längre genomgång tas vid nästa möte.  

Regional samordnare BBIC 
Underlag skickas ut till kommunerna och frågan om regional samordnare lyfts 
när kommunerna träffas 23 november.   

Kunskapsinventering Vård- och omsorgscollege, steg 2 
En andra enkät behöver skickas ut, vård och omsorgscollege vädjar att så 
många som möjligt besvarar enkäten. Det handlar om att göra en 
kunskapsinventering av undersköterskors kompetens.  

Sammanställning SIP:ar 
Tidigare utlovad sammanställning är utskickad tillsammans med handlingarna 
inför mötet.  

15. Nationella nätverk 

NSK-S 
Inget nytt.  

Socialchefsnätverket 
Anteckningar har bifogats till handlingarna inför dagens möte.  

RSS 
RSS har nätverksmöte 20–21 november.  

 16.Övrigt 

Resursteam Heder 
Resursteam Heder är initierat av Länsstyrelsen. Det finns ett önskemål att 
Rusmira Perez Dervisic ska komma till förvaltningschefsnätverket och 
informera om initiativet. Helena koller upp om det är möjligt.  

17.  Avslutning  

Helena Hanno Enochsson 
 

 
 

Bilagor 
1. Bild sammanhållen ungdomshälsa 

2. Sammanhållen BoU 

3. Ekonomisk fördelning mellan kommunerna.  

4. PPT nya nära vården 


